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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
3/2015, деловодни број _478/15_године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку __479/15_.године припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – вршење услуге испоруке одоранта, пуњење 

уређаја за одоризацију и контролу нивоа одоризације 
ЈН бр. 3/2015 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 
 Позив за подношење понуда 3 

I Општи подаци о јавној набавци 5 
II Подаци о предмету јавне набавке 6 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 
6 

 
 

IV 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
 
6 

 
 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
 
9 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 
VII Образац понуде 23 
VIII Модел уговора 26 
IX Образац трошкова припреме понуде 31 
X Образац изјаве о независној понуди 32 
XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 
33 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Лозница-гас доо 
Адреса: Војводе Мишића 4, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.loznica-gas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 3/2015 је вршење услуге испоруке одоранта, пуњење 
уређаја за одоризацију и контролу нивоа одоризације. 
 
4. Право на учешће у поступку имају сва домаћа и страна, правна и физичка лица која 
испуњавају услове прописане чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама.  

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

 
Понуда се припрема и подноси у складу са јавним позивом, Конкурсном 
документацијом, Законом о јавним набавкама и подзаконским актима. Понуда се 
саставља тако што понуђач уписује све тражене податке на обрасцу понуде из 
конкурсне документације (ако у самом обрасцу није другачије наведено) и са свим 
неопходним доказима предвиђеним конкурсном документацијом. 
4. Увид и преузимање конкурсне документације: Увид и/или преузимање конкурсне 
документације се може извршити радним даном у времену од 08 до 13 часова у 
просторијама Лозница-гас-а. Преузимање конкурсне документације може да се изврши 
и са порталa Управе за јавне набавке или интернет странице наручиоца www.loznica-
gas.rs 

5. Партије 
 Ова јавна набавка није обликована  у партије. 

6. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране понуђача до 06.08.2015. године до 11:00 часова. Понуду доставити на 
адресу: Лозница-гас доо, Војводе Мишића 4, 15300 Лозница, ПФ 77 са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку –ИСПОРУКА OДОРАНТА, ЈН бр 3/2015 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
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Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног празника, као 
последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан. Наручилац ће, по 
пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов 
захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  

У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати 
неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу. 

7. Отварање понуда је јавно, и то последњег дана за подношење понуда (06.08.2015.) 
у 12:00 часова, на адреси наручиоца. 

Отварању понуде могу присутвовати лица Понуђача која са собом донесу 
овлашћење за присуствовање отварању понуда. Овлашћење за представника 
понуђача мора да садржи име и презиме и број личне карте овлашћеног лица за 
присуствовање отварању понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено 
од стране директора подносиоца понуде.  

9. Критеријум за избор најповољније понуде 

Критеријум за избор најповољније понуде је:“најнижа понуђена цена“ 

10. Додатне информације за припремање понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail slavisa@loznica-gas.rs, или факсом на број 015/883464 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3/2015. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
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11. Одлука о избору најповољније понуде - Рок за доноше Одлуке о избору 
најповољније понуде је најдуже 15 дана од дана јавног отварања понуда. 

12.  Одлука о додели уговора о јавној набавци-Уговор о јавној набавци ће бити 
закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  

13. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Славиша Церовац, екон. Тел. 015/883-463, 064/888-3600 
slavisa@loznica-gas.rs,  
 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Лозница-гас доо 
Адреса: Војводе Мишића 4, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.loznica-gas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 3/2015 услуге испоруке одоранта, пуњење уређаја за 
одоризацију и контролу нивоа одоризације  
– 24311600 Једињења сумпора 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка.  
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт Славиша Церовац, екон. Тел. 015/883-463, 064/888-3600 
slavisa@loznica-gas.rs,  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 3/2015 је: услуге испоруке одоранта, пуњење уређаја 
за одоризацију и контролу нивоа одоризације  
– 24311600 Једињења сумпора 
 
2. Партије 
Ова јавна набавка није обликована  у партије. 

 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 
 

Р.
б. 

Назив-  опис радова Одор. 
Место 
МРС 

Бр. 
пуњењ

а 

Колич.  
пуњења 

Цена 
пуњења 

Укупно  

кг дин 
 

1. 
 
Услуга пуњења уређаја за одоризацију 
Тетрахидротиофеном у периоду до 15.08.2015.год. 
која обухвата: 
 
1) Набавку, складиштење и транспорт 
Тетрахидротиофена специјалним возилом у 
специјалним челичним контејнерима са потпуном 
непропусности, до места где се налази уређај за 
одоризацију. 
 
2)Контролу непропусности спојева и запорних 
Органа уређаја за одоризацију и попотреби 
отклањање непропусности. 
 
3) Припрему уређаја за одоризацију за пуњење 
одорантом. 
 
4)Пуњење тетрахидротиофеном (одређеном 
количином) резервоара из специјалног контејнера 
путем флексибилног тефлонског 
црева уз пуну заптивеност без загађења околине. 
 
5)По потреби тетрахидротиофена неутрализација 
после завршеног пуњења на уливном отвору и 
чишћење остатака реакције неутрализатора и 
тетрахидротиофена. 
 

 
ГМРС 

``ЛУК1`` 
 
 

МРС 
``Лешни

ца`` 

 
4 
 
 
 

1 

 
40 кг 

 
 
 

10 кг 

  
160 

 
 
 

10 
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6)Припрема уређаја за одоризацију за пуштање у 
рад   
 
7)Провера заптивености спојева који су били 
активни у поступку пуњења, чишћење спојева и ако 
сви спојеви заптивају у потпуности, уређај за 
одоризацију пушта се урад. 
 
8)По извршеном пуњењу одоризатора одорантом 
исписују се подаци у записник и оригинал се 
предаје овлашћеном раднику наручиоца. 

  
Насеље 

 
Број контрола 

 
Цена контроле 

 
Укупна 
цена 

 
 
 
 
 

2. 

 
Контрола нивоа одоризације по мирисној скали и 
хромграфски, преносним хромографом „Драгер“ у 
периоду до 15.08.2015.год: 
 
1)Контрола нивоа одоризације врши се помирисној 
скали и хромографски преносним хромографом 
Dräger ,а обавља се по правилу на најудаљенијим 
тачкама дистрибутивне мреже (период вршења 
контроле је два месеца). Контрола се врши на два 
места у граду Лозница и једно место у Лешници. 
2)За контролу одоризације природног гаса по 
избору дистрибутера, бира се потрошач ( 
домаћинство), а контрола се обавља на 
Гасном трошилу групе„А“ или на скупљачу 
нечистоћеу КМРС.  
Контролу врши радник даваоца услуге одоризације, 
у присуству представника дистрибутера и 
представника - члана домаћинства  који користи и 
рукује гасним трошилом. 
 
3)О извршеној контроли води се запис-Контролна 
карта  
 
4)По извршеној контроли, према потреби радник 
даваоца услуге одоризације у присуству 
представника дистрибутера врши подешавање 
рада уређаја за одоризацију и параметре 
подешавања уноси у запис - контролна карта. 

 
Лозница 

 
 

Лешниц
а 

 
4 
 
 

4 

  

  
Укупно дин. без ПДВ-а: 

 

 

 
Услови нуђења у области квалитета услуга из Назива-описа радова: 1. и 2: 
 
1) За абсорционе одоризаторе могућност да се обезбеди одоризација у односу на 
жељену концентрацију од 18 мг/См³ (степен мириса 2) са тачношћу од ±40% (што 
значи од 12мг/См³ до 25 мг/См³ за апсопционе одоризаторе). 
 
2) Главни гасни ток и парцијални гасни ток пропорционални су када је степен 
кориштења МРС изнад 0,45 потребна је и фина регулација преко клапне-славине са 
скалом на излазном воду. 
 
3) Наручиоц ће обезбедити обученог радника за контролу рада одоризатора и који би 
по потреби вршио подешавање рада одоризатора према упутству даваоца услуга 
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одоризације. Неовлашћени и необучени радници не могу имати приступ уређају за 
одоризацију. 
4) По истеку уговора даваоц услуга одоризације доставља извештај са графичким 
прилозима о извршеној одоризацији ( утрошак одораната по одоризацијским местима, 
измерени ниво одоризације по насељима и график-дијаграм, остварне одоризацијае 
која се мора остварити (за исправне апсорцијане одоризаторе) у интервалу од 12-25 
мг/См³, а за одоризатор са дозир пумпом од 15-25 мг/См³. 
 
5) Негативна контрола нивоа одоризације (по мирисној скали и хромографски) код 
одоризацијских места где су одоризатори исправни или је давалац услуге одоризације 
извео сервис-поправку или реконструцију која се појавила у року од 2 дана и не 
наплаћује се негативан резултата контроле. 
6) Даваоц услуге одоризације по прихваћеној понуди ипотписивањ Уговора за 
одоризацију гас, доставља наручиоцу термин-план за вршење уговорених услугаза 
наредни месец, а конкретан датум ижењер припреме даваоца услуге одоризације 
утврдиће с а овлаштеним радником наручиоца. 
7) Даваоц услуге одоризације, услугу пуњења одоризатора и контрола нивоа 
одоризацијенуди под условом да су уређаји за одоризацију исправни, да је могуће 
пуњење без загађења околине и да се може извршити контрола и подешавање рада 
одоризатора. 
 
Оспособљеност даваоца услуге за пружање услуге одоризације гаса из Назива-
описа 1. и 2: 
 
Уз понуду је потребно доставити документацију из које се види да услуга одоризације 
врши у скалду са нормама: DVGW-G-280, G-280, SRPS ISO /TS 16922:2007 и у скалду 
са опште важећим прописима у овој област. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 

СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 
 
Нема 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  

А) Да понуђач располаже неопходним финансиским капацитетом – да је 
понуђач у обрачунском периоду од три године пре упућивања позива 
(2011,2012. и 2013 година) остварио : 
- пословне приходе из делатности одоризација природног гаса у 
минималном износу од 10.000.000,00 динара по години. 

 
Доказ : Биланс успеха - најдуже за три обрачунске године 2011, 2012 и 
2013, са мишљењем овлашћеног ревизора или изјавом под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач нема 
обавезу ревизије, како би се сагледао позитиван финансиски резултат. 
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Б) Да понуђач није био у блокади последњих шест месеци од дана 
издавања потврде. 
 
Доказ : Потврда се издаје од стране Агенције за привредне регистре – 
БОН ЈН или одељења за принудну наплату у Крагујевцу, Народна банка 
Србије. 
 
Потврда мора бити издата након дана достављања јавног позива. 
 
В) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – да је 
понуђач доставио референтну листу или списак најважнијих наручилаца 
услуге за извршене услуге – одоризације природног гаса у минималном 
износу од 10.000.000,00 динара годишње за претходне три године ( 
2011,2012, и 2013.год.) 
 
Доказ : Образац потврде – референтне листе о извршеним услугама које 
су предмет јавне набавке за 2010,2011 и 2012 годину потписане и оверене 
од стране овлашћеног лица Наручиоца на које се односе одговарајуће 
референце или списак најважнијих наручилаца услуге за извшрене услуге 
на свом меморандум. 
 
Г) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом за 
обављање послова : Поседовање одговарајућих сертификата 
Доказ : - копија сертификата SRPS ISO 9001:2008 и 
- копија сертификата SRPS ISO 14001 : 2005   

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом,  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
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овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач   _________________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке  вршење услуге испоруке одоранта, пуњење уређаја за 
одоризацију и контролу нивоа одоризацие, број 3/2015 испуњава све услове из чл. 75. и 
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове:      ДА         НЕ    (заокружити) 
 
 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_________________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке  вршење услуге испоруке одоранта, пуњење уређаја за 
одоризацију и контролу нивоа одоризацие, број 3/2015 испуњава све услове из чл. 75. и 
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове:      ДА         НЕ    (заокружити) 
 
 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________            

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Лозница-гас доо, Војводе Мишића 4, 15300 Лозница: 
,,Понуда за јавну набавку – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, број 3/2015  - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 06.08.2015 до 11:00 часова.  
 
Место, време и начин отварања понуда:  
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 
дана 06.08.2015. године у 12:00 часова на адреси Војводе Мишића 4, у присуству 
чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
 
Понуда мора да садржи: 

1. Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку 
јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку 
јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом  

3. Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  

4. Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача  
5. Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача (Ова Изјава није обавезна) 
6. Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
7. Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог 
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Ова набвка није обликована у партије: 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Лозница-гас доо, 
Војводе Мишића 4, 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 3/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 3/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 3/2015. - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 
3/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  
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• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 15 дана од дана извршене услуге, на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђено извршење услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок почетка извршења услуге не може бити дужи од 10 дана од дана закључења 
уговора. 
Место извршења услуге је на мерно-регулационим станицама из понуде. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
- 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте. 
 
У цену је урачунато: услуга из Назива- описа радова : 1. и  2. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави (у случају да тражи аванс): 
 
Гаранцију за повраћај авансног плаћања у виду бланко сопствене менице. Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко 
сопствену меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања издаје 
се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје најкраће до правдања аванса. 
Поднета бланко сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 
предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена 
у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, 
нити у наставку поступка или касније. 
 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а 
које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и 
пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени 
као поверљиви. 
 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује 
овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се 
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана 
реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.  
 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  
наведени начин. 
 Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, 
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то 
учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости 
написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail slavisa@loznica-gas.rs, или факсом на број 015/883-464 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3/2015. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума :“најнижа 
понуђена цена“  

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
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истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио краћи рок испоруке. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.). 
  
 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail slavisa@loznica-gas.rs, факсом на број 015/883-464 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 15 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – услуге 
испоруке одоранта, пуњење уређаја за одоризацију и контролу нивоа 
одоризације  
– 24311600 Једињења сумпора 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге испоруке одоранта, пуњење уређаја за 
одоризацију и контролу нивоа одоризације.  

-24311600 Једињења сумпора 
 

 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

                     
УГОВОР 

О ПУЊЕЊУ ОДОРИЗАТОРА ОДОРАНТОМ, КОНТРОЛИ ОДОРИЗАЦИЈЕ, НАЧИНУ 
ПРУЖАЊА СЕРВИСНИХ УСЛУГА И СЕРВИСИРАЊА УРЕЂАЈА ЗА ОДОРИЗАЦИЈУ 

 
Између: 
 
1...Лозница-гас доо..................... (назив наручиоца услуга) 
,...Војводе Мишића 4, Лозница....(адреса), кога заступа директор..Мирољуб 
Тешмановић.., у даљем тексту наручилац  и 
      
2...............................................................(назив даваоца услуга), 
.......................................................(адреса), кога заступа директор................................,у 
даљем тексту давалац услуга. 
 
Предмет уговора: 
 

Члан 1. 
 
Давалац услуга, у складу са  Понудом бр.______од __.__.____. год., која је саставни део овог 
Уговора, за рачун наручиоца посла извршиће услуге које обухватају: 
  
-набавка, складиштење и транспорт одоранта (тетрахидротиофена) до места где се налази 
одоризатор,   
-контрола непропусности спојева одоризатора и запорних органа уређаја за одоризацију са 
евентуалним препакивањем и тефлонизацијом спојева и довођењем у апсолутно непропусно 
стање, 
-пуњења одорантом резервоара одоризатора уз пуну заптивеност без загађења околине, 
-неутрализација тетрахидротиофена после завршеног пуњења на уливном отвору и чишћење 
остатака реакције неутрализатора и тетрахидротиофена,  
-припрема и пуштање уређаја за одоризацију у рад и подешавање засуна регулационе клапне у 
зависности од потрошње природног гаса (на основу података дистрибутера), 
-поновна провера после пуњења уређаја за одоризацију, да ли су спојеви одоризатора 
апсолутно непропусни и по потреби довођење пропусних спојева у апсолутно непропусно 
стање, 
-контрола нивоа одоризације по мирисној скали и хромографски "ДРЕГЕР"- ом. 
-сервис и поправку уређаја за одоризацију. 
 
О извршеној услузи давалац услуге обавезан је сачинити записник, који ће оверити овлашћени 
представник наручиоца, а оргинал записника преда ће се наручиоцу (овлашћеном раднику који 
је записник потписао). 
Сва пуњења обављаће се у складу са термин планом (Тј-недеља) и у складу са договором 
овлашћених представника даваоца услуга и наручиоца. 
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Члан 2. 
 
Контролу нивоа одоризације и подешавање одоризатора према опису из понуде, давалац услуга 
извршиће у року од 2-8 дана после извршеног првог пуњења одоризатора, а остале контроле у 
складу са термин планом, о чему ће давалац услуга сачинити запис  и оргинал записа прописно 
попуњеног, предати овлашћеном раднику наручиоца. 
Давалац услуге обавезан је поновити контролу уз предходно подешавање уређаја за 
одоризацију, ако је контролом утврђена незадовољавајућа концентрација одоранта  у свему 
према понуди из члана 1. овог Уговора. 
 
                                                               Члан 3. 
 
У случају да давалац услуга због неисправности уређаја за одоризацију не може извршити 
пуњење одоризатора или да одоризатор после пуњења не може да правилно ради, давалац 
услуга ће уз одобрење овлашћеног радника наручиоца, уколико је могуће, отклонити 
неисправност одмах пре пуњења одоризатора и о томе сачинити заисник у који се уноси кратак 
опис неисправности, опис извршених радова, утрошене часове рада, утрошак материјала, 
делове и транспортне трошкове. Да су радови изведени квалитативно у складу са важећим 
прописима и да је утрошен материјал и делови, оверава у записнику, овлашћени радник 
наручиоца и оригинал записника задржава за себе (наручиоца). 
Уколико неисправност није могуће отклонити на лицу места  - одмах, давалац услуге прави 
"Скицу стања" и скицу са предлогом за поправку – сервис и заједно са фотодокументацијом 
неисправног стања одоризатора, са писаним предлогом за сервис – поправку, поштом доставља 
наручиоцу. 
 

Члан 4. 
 
Давалац услуге ће сервисне радове, које није било могуће извести приликом пуњења 
одоризатора, извести по захтеву наручиоца по предходно прихваћеној понуди даваоца услуге. 
Давалац услуге радове из овог члана изводи на основу писменог обавештења наручиоца да је 
понуда прихваћена, а по извршеним радовима сачињава записник о извршеном сервису по 
поступку како је то дато у члану 3. Уговора. 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА – УСЛУГЕ: 
 

Члан 5. 
 
Укупна вредност радова из члана 1.овог Уговора,према ценама из Понуда је: 
 
1.Пуњење уређаја за одоризацију тетрахидротиофеном (табела 1): .................. дин 
  
2.Контрола нивоа одоризације по мирисној скали (табела 2):            ....................дин                                                        
  
                                                                                 Свега (1+2) :      ....................дин         
  
 
 
У цену услуга није урачунат ПДВ  
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НАЧИН ОБРАЧУНА ПРОМЕНЕ ЦЕНА: 
 
Члан 6. 
 
Дате цене у Понуди бр.____ су фиксне и неће се мењати у периоду важења Уговора. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА:      
                             
Члан 7. 
 
Варијанта – авансно плаћање 
 
Наручилац ће за извршење услуге пуњења одоранта уплатити на рачун Даваоца услуге аванс 
од ____ % вредности наручене услуге, по испостављеном предрачуну. Остатак од ______% 
вредности Наручилац ће уплатити на рачун Даваоца услуге по извршеној услузи, на основу 
рачуна Даваоца услуга и Записника о извршеном пуњењу 
уређаја за одоризацију, који је оверен од стране овлашћеног радника Наручиоца , у року од 
____ дана од службеног пријема рачуна на деловодник Наручиоца. 
 
Варијанта – плаћање по извршеној услузи 
Плаћање изврешене услуге и испоруке одоранта Наручилац ће извршити на рачун Даваоца 
услуга у року од______ дана од дана достављања рачуна Даваоца услуга и Записника о 
извршеном пуњењу уређаја за одоризацију, који је оверен од стране овлашћеног радника 
Наручиоца. 
 
ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ: 
 
Члан 8. 
 
Давалац услуге је обавезан извршити пуњење уређаја за одоризацију из прилога 1 овог Уговора 
одорантом у року од 8 дана од дана  уплате аванса. За одоризаторе који се пуне више пута у 
току сезоне давалац услуге ће према текућем плану из записника о извршеном пуњењу, недељу 
дана пре истека рока трајања одоранта из предходног пуњења, обавестити наручиоца, односно 
овлашћеног радника, договорити тачан термин наредног пуњења одоризатора одорантом. 
 
Члан 9. 
 
Давалац услуге после сваког извршеног пуњења попуњава записник о извршеном пуњењу  у 
четири примерка од којих оригинал предаје овлашћеном раднику наручиоца, један примерак 
доставља наручиоцу уз рачун и два  примерка задржава за своје потребе. 
 
Члан 10. 
 
За уређаје за одоризацију које давалац услуге пуни одорантом први пут, давалац услуге је 
обавезан сачинити радну скицу стања уређаја за одоризацију са свим елементима уређаја и 
спецификацијом постојећих елемената, технички опис стања, односно неисправности уређаја, 
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радну скицу предлога сервиса или преправке и одговарајућу фотодокументацију стања са 
фотографијама виталних елемената одоризатора. 
Скицу стања, фотодокументацију, скицу сервиса – преправке уређаја са техничким описом, 
давалац услуге препорученом пошиљком доставља наручиоцу, у року од 5 дана по извршеном 
пуњењу одоризатора. 
 
 
Члан 11. 
 
Давалац услуге је обавезан да у случају теже неисправности уређаја за одоризацију (цурења 
спојева, цурења – изливања етилмеркаптана) по захтеву наручиоца у року од 24 часа изађе на 
лице места, отклони квар и спречи даље загађивање околине и о томе сачини записник о 
извршеном сервису, скицу стања пре отклањања квара, скицу изведеног стања и писмени 
извештај, који се достављају наручиоцу. 
По захтеву наручиоца посла (писмени захтев за доставу понуде за сервис) давалац услуге 
доставиће понуду за сервис – поправку одоризатора, у року 5 дана. У случају прихватања 
понуде давалац услуге извршиће сервис – поправку одоризатора у роковима којим су дати у 
понуди и са гаранцијом за изведене радове и уграђени материјал и опрему. Гарантни рок за 
изведене радове је 24 месеца, а за уграђену опрему преноси се гаранција произвођача опреме. 
Уз понуду за сервис – поправку, давалац ће доставити наручиоцу технолошку шему уређаја за 
одоризацију (ново стање) са спецификацијом материјала и опреме и кратким упутством за 
подешавање рада одоризатора. 
 
По извршеном сервису – поправци давалац услуге ће наручиоцу доставити следећу 
документацију: 
 
- технолошку шему уређаја за одоризацију са спецификацијом свих елемената са 
назнаком уградних елемената (делова и опреме),  
- атесте уграђеног материјала и опреме, 
- атесте заваривача, 
- извештај о испитивању у радионици (уколико се склопови раде у радионици), 
- упутство за подешавање рада уређаја за одоризацију и  
- записник о извршеном сервису. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА: 
 
Члан 12. 
 
      Наручилац се обавезује да чува техничку документацију која настаје у реализацији овог 
Уговора и да обезбеди, за сарадњу са даваоцем услуга, овлашћеног радника. Поред тога 
наручилац је обавезан да обезбеди да неовлашћена лица немају приступ уређају за одоризацију, 
као и да радници који рукују одоризатором за то буду обучени. 
      Радници који су обучени за контролу и подешавање уређаја за одоризацију, дужни су да се 
придржавају упутства за рад даваоца услуга и да најмање два пута месечно врше контролу рада 
одоризатора. О извршеној контроли и подешавању дужни су да воде одговарајући запис. 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 3/2015  29/33 
  

 



LOZNI CA-GAS
DOO

Lozni ca

"LOZNICA-GAS” DOO Loznica
015/883-463 883-464 064/888-37-0

www.loznica-gas.rs office@loznica-gas.

15300 Loznica, ul. Vojvode Miši  , p.fah 77
Tel. , faks , mob: 3

, e-mail: 

ća br. 4

rs

17547402
522

103243915
 123390712

Mat.br. 

PIB: 
PDV:

Šifra delatnosti: 3

 
НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА:  
 
Члан 13. 
 
Давалац услуге и наручилац сва питања решаваће споразумно, а уколико до споразума не дође 
надлежан је Трговински суд стране  која евентуални спор покреће пред судом. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 
 
Члан 14. 
 
Уговорене стране су сагласне да се овај Уговор закључује на рок од годину дана. 
 
 
 
Члан 15. 
 
Овај Уговор може бити раскинут на захтев једне од уговорених страна. Раскид Уговора наступа 
по истеку 30 дана од дана писменог захтева уговорене стране. 
 
Члан 16. 
 
Уговор је сачињен у четири (4) примерка, од којих наручилац задржава за своје потребе два (2) 
примерка, а давалац услуга два (2) примерка. 
 
 
 
 
 
         За наручиоца                                                                За даваоца услуга 
           директор                                                                            директор 
  
______________________                                       _______________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 
понуђач____________________________________, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 3/2015, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО СВЕ ОБАВЕЗЕ 
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
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ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач_______________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке – ИСПОРУКА ОДОРАНТА, ЈН бр 3/2015, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
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